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Tunelářské odpoledne



Počet tunelů podle stavebního stavu, typu ostění a stáří

Tunely v železniční síti Správy železnic
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Stavební stav ‟1“ ‟2“ ‟3“ Σ

Počet tunelů 66 92 11 169

% 39 % 54 % 7 % 100 %
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Stáří tunelů



— Návrhová životnost tunelů 100 let, průměrné stáří tunelů 
115 let!

— Klíčový je způsob péče o tunely (převládají lokální zásahy –
injektáže, spárování, svodnice, čištění odvodnění apod.)

— Předpis SŽDC S6 Správa tunelů

— Nejčastěji řešíme problémy vznikající působením vody 
— Zatékání (zaledování) — Funkčnost drenáží a stok

Narušení ostění, zvětrávání

V krajním případě narušení 

stability

— Méně často statické problémy, rozšiřování průjezdného 
průřezu, apod.

— Rozsah prací dle přidělených finančních prostředků

Tunely v železniční síti Správy železnic
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— TÚ  1671 Liberec (mimo) –
Szklarska Poręba

— Délka 279,74 m

— Rok vybudování 1902

— Rok dokončení 
rekonstrukce 2015
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Harrachovský tunel



— Původní kamenné ostění z 
žulových kvádrů

— 60. léta částečná sanace 
tunelu – torkretové omítky, 
hustý systém svodnic, nový 
systém tunelových stok, 
rekonstrukce zárubních zdí 
před portály

— Později zřízení nového 
ostění ze stříkaného betonu 
s deštníkovou izolací ve 
třech pasech a lokální 
přespárování zdiva

5Rekonstrukce železničních tunelů

Harrachovský tunel



— Velká zavodněnost tunelu

— Torkret ze 60. let porušený, 
výztuž zkorodovaná

— Místy vyplavené pojivo

— Nutnost rozsáhlejší 
rekonstrukce
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Harrachovský tunel



— Částečně výměna 
tunelového ostění s 
rubovou izolací (svařované 
LDPE desky)

— Částečně snance pomocí 
svodnic, chemické 
injektáže a lokálně 
stříkanou izolací

— Rekonstrukce portálů
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Harrachovský tunel

Izolace z LDPE desek
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Harrachovský tunel

Prosakující svodnice



— TÚ  2191 Olomouc hl. n. 
(mimo) – Krnov (mimo)

— Délka 120,70 m

— Rok vybudování 1872

— Rok dokončení 
rekonstrukce 2012
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Domašovský tunel



— Původní ostění z místního 
kamene (klenba drobný 
lomový kámen, opěry větší 
kamenné bloky)

— Velice brzy poruchy 
spárování působením 
podzemní vody

— Od 50. let trhliny na obou 
portálech a tvarové 
deformace klenby
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Domašovský tunel

Rozebírání klenby pod ochranou mikropilotového deštníku



— Náhrada ostění v 
nejdeformovanějších 
pasech (vyztužené ostění 
ze stříkaného betonu, 
rubová izolace z HDPE 
desek)

— Kompletní rozebrání a 
přestavba portálu P2

— Sanace zbývající části 
tunelu (spárování, 
injektáže) a zárubní zdi za 
výjezdovým portálem
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Domašovský tunel
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Domašovský tunel

Pohled do troubyBudování portálového pasu



— TÚ  2191 Olomouc hl. n. 
(mimo) – Krnov (mimo)

— Délka 153,41 m

— Rok vybudování 1872

— Rok dokončení 
rekonstrukce 2012
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Jívovský tunel



— Před rekonstrukcí ostění 
monolitické z prostého 
betonu na povrchu 
opatřené vrstvou 
stříkaného betonu s kari 
sítí

— Část tunelu bez ostění 
pouze s vrstvou torkretu s 
kari sítěmi

— Místa s geologickou 
poruchou, aktivní průsaky 
vody, nutnost rekonstrukce
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Jívovský tunel



— Odstranění stříkaných 
betonů a torkretů až na 
podklad

— Chemická injektáž, 
instalace svodnic

— Zajištění geologické 
poruchy svorníky

— Zkušební aplikace stříkané 
izolace

— Obnova funkčnosti 
odvodnění

— Sanace zárubních zdí před 
tunelem
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Jívovský tunel
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Jívovský tunel

Stříkaná izolace

Během aplikace potýkání  se s množstvím 
problémů díky vysoce zvodnělému 
prostředí. Stříkaná izolace se nejeví jako 
vhodná pro tento typ prostředí.

Již dnes se objevují průsaky přes izolaci.



— TÚ  0203 Plzeň hl.n.-os.n. 
(mimo) – Cheb (včetně)

— Délka 220,80 m

— Rok vybudování 1871

— Rok dokončení 
rekonstrukce 2011
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Pavlovický tunel



— Opěry z řádkového zdiva, 
klenba z železobetonu

— Tunel v masivu ze zvětralých 
až navětralých žul značně 
nasycených vodou

— Průsaky v kamenných i 
betonových částech, 
vydrolené spárování, 
nefunkční odvodnění, 
nedostatečné množství 
záchranných výklenků, 
průjezdný průřez 
neodpovídá Z-GC v celé 
délce
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Pavlovický tunel



— Vybudování nových ŽB opěr

— Doplnění záchranných 
výklenků

— Kompletní sanace 
odvodňovacího systému, 
instalace svodnic 

— Zabudované svodnice 
přestříkány izolací a krycí 
vrstvou SB

— Sanace betonového i 
kamenného zdiva a portálů 
(tryskání, injektáže, spárování, 
reprofilace)

— Rozšíření průjezdného průřezu
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Pavlovický tunel



— TÚ  1051 Stará Paka 
(mimo) – Liberec (včetně)

— Délka 76,67 m

— Rok vybudování 1859

— Rok dokončení 
rekonstrukce 2015
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Sedlejovický tunel
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Sedlejovický tunel



Blanenské tunely

— TÚ 260 – (Praha –) Česká Třebová – Brno
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Rekonstrukce tunelů ve fázi realizace

Brno-Maloměřice – Adamov

Blanenský tunel č. 1 dl. 88 m

Blanenský tunel č. 2 dl. 165 m

Blanenský tunel č. 3 dl. 276 m

Blanenský tunel č. 4 dl. 244 m

Adamov – Blansko

Blanenský tunel č. 7 dl. 165 m

Blanenský tunel č. 8/1
č. 8/2

dl. 494 m
dl. 557 m

Blanenský tunel č. 9 dl. 327 m

Blanenský tunel č. 10 dl. 103 m



Děčínský tunel

— TÚ 1001 Všetaty (mimo) -
Děčín-
P.Žleb(mimo)(vč.Děčín.v.dol.n.)

— Délka 395,50 m

— Ostění smíšené z pískovcových 
kvádrů a cihelného zdiva 
opatřené stříkaným betonem

— Výměna klenby v pasech s 
nízkou pevností kamene

— Sanace zbývající části tunelu 
(sešití trhlin, injektáže, 
rekonstrukce odvodnění)
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Rekonstrukce tunelů ve fázi realizace



— Efektivní řešení statických problémů

— Řešení problémů se zatékáním lokálními zásahy méně 
efektivní

— Lokální injektáže se většinou zdají být neúčinné, nebo pouze 
dočasně (ojediněle situaci ještě více zhorší – narušení 
ustáleného proudění vody, utěsnění do té doby fungující 
drenáže apod.)

— I přes pečlivý návrh a instalaci svodnic často začíná v jejich 
místě skrz ostění nejpozději do několika let prosakovat voda 
(ku prospěchu je aplikace stříkané izolace)

— Nejúčinnější se jeví instalace deštníkové izolace (vestavba –
kritický detail napojení na podélné odvodnění, či výměna 
ostění v kritickém tunelovém pasu)

Zhodnocení
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Zhodnocení

Jablunkovský tunel

Teplický tunel

— Nejúčinnější je kompletní přestavba tunelu se zbudováním alespoň 
deštníkové izolace a rubové patní drenáže s napojením na tunelové stoky
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